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DECRETO Nº 058/2013 

DATA: 25/01/2013 

 

Designa Servidor que menciona. 

 

                    O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO 

PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS RESOLVE: 

 

DESIGNAR 

 

  Art. 1º. A Servidora ELINEUSA GOMES FORTUNA, brasileira, 

portadora da Cédula de Identidade nº. 6.992.754-8 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº. 

025.904.679-58, ocupante do cargo de Secretária de Saúde, para proceder a partir de 23 de 

janeiro de 2013, as atribuições de receber, pagar, guardar e movimentar valores do Fundo 

Municipal de Saúde, cumprir e fazer cumprir as normas de programação financeira e 

acompanhar a execução do orçamento; movimentar fundos; preencher e assinar cheques 

bancários, efetuar o pagamento de pessoal, conferir rubricas, fornecer o suprimento para 

pagamentos externos, efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos, controlar os 

saldos bancários e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria, bem como 

executar outras tarefas correlatas, em conjunto com o Secretário de Finanças. 

  Art. 2º. A Servidora SUZI ANDREA BONETTI, brasileira, portadora da 

Cédula de Identidade nº. 8.818.260-0 SSP/PR e inscrita no CPF sob nº. 048.127.799-44, 

ocupante do cargo de Secretária de Assistência Social e Ação Comunitária, para proceder a 

partir de 02 de janeiro de 2013, as atribuições de receber, pagar, guardar e movimentar 

valores do Fundo Municipal de Assistência Social, cumprir e fazer cumprir as normas de 

programação financeira e acompanhar a execução do orçamento; movimentar fundos; 

preencher e assinar cheques bancários, efetuar o pagamento de pessoal, conferir rubricas, 

fornecer o suprimento para pagamentos externos, efetuar nos prazos legais os 

recolhimentos devidos, controlar os saldos bancários e encaminhar processos relativos à 
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competência da tesouraria, bem como executar outras tarefas correlatas, em conjunto com 

o Secretário de Finanças. 

Art. 3º. Designa o Servidor LINEU JUNIOR GOMES, brasileiro, portador 

da Cédula de Identidade nº. 7.504.686-3 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº. 057.549.169-81, 

ocupante do cargo de Secretário de Finanças, para proceder a partir deste ato, as 

atribuições de receber, pagar, guardar e movimentar valores do Fundo Municipal de Saúde 

e do Fundo Municipal de Assistência Social, cumprir e fazer cumprir as normas de 

programação financeira e acompanhar a execução do orçamento; movimentar fundos, 

preencher e assinar cheques bancários, abertura e encerramento de contas correntes, efetuar 

o pagamento de pessoal, conferir rubricas, fornecer o suprimento para pagamentos 

externos, efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos, controlar os saldos bancários 

das contas correntes, inclusive eletronicamente. 

  Art. 4º - Ficam revogados, os Decretos nº. 053/2013 e Decreto nº. 

056/2013. 

 Art. 5º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeito retroativo a 26 de janeiro de 2013. 

 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná. 

 

 

 


